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Skiløyper i Drammen kommune

• Ca. 36 mil med skiløyper (tilsvarer avstanden fra Drammen til Mandal).

• Det kjøres skiløyper fra november til april hvis snøforholdene tillater det

• Mange av skiløypene går på turveier/skogsbilveier

• Løypetettheten er på høyde med Oslo og Trondheim kommune.

• Store innfartsparkeringer, men også mange små inngangsportaler fra byggesoner

• De fleste innbyggere i Drammen bor i nærheten av skiløyper

• Ca. 60% av løypene ligger på privat grunn – vi inngår avtaler om leie med grunneiere



Bredden på skiløypene i Drammen

• De fleste av skiløypene følger en standard med ryddebredde på 
4 meter mellom trærne 

• Arbeidsbredden på løypemaskinene er 2,5 til 2,8 meter

• WorldCup-anlegget på Konnerud har høyere løypestandard og 
maskin med større arbeidsbredde

• Kommunen bruker standard grunneieravtaler for tilrettelegging 
og merking av skiløyper



Ulike løyper til ulike brukere

• Lysløyper ca. 3,5 mil (Spiralen, Landfalltjern, MIF hytta, Årbogen, Svelvik, 
Berger, Konnerud, Drafnkollen, Hvalsdammen)

• Skøytetraseer ca. 2,5 mil (Konnerud, Hvalsdammen, MIF hytta, + andre)

• WorldCup anlegget på Konnerud – ca. 1 mil i begge stilarter. (konkurranser)

• Resten er standard skiløype med to klassiske spor 

• Labbeløyper i Drammensmarka på ca. 4,5 km
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Konnerud skianlegg (WC-anlegget)

• Konkurranseanlegg for ski (NM og WC standard)

• Eget anlegg for produksjon av kunstsnø (Konnerud idrettslag)

• Løypenett på ca. 10-12 km

• Løypebredde ca. 12 meter, uthogd bredde ca. 16-18 meter

• Plass til begge stilarter



Oversikt og løypekart Konnerud WC anlegg



Skøytetrase 

• Skøyteløype rundt Hvalsdammen  
med tilknytning til 
Landfalltjernveien

• Lyssatt og har lengde på ca. 4 km.

• Prepareres for skøyting med ett 
klassiskspor i ytterkant.

• Traseen benyttes også til 
varetransport til hytter i 
Drammensmarka.
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Labbeløyper

Løyper som aktivt prepareres for gående

• Strøtvet blokkene - Klopptjern, 
• Spiraltoppen - Numedalstunet, 
• Stordammen - Konnerud idrettsplass. 

Løypene er etablert nær utfartsårer eller i 
skog/friområder nær bebyggelsen. 

Labbeløypene går på eksisterende tur- eller 
skogsveier.



Dryppsoner – påvirkning og rydding



Dryppsoner

• Trær tett på løypene påvirker skiløypene på flere måter
• Skjermer for snøfall og gir ulike snødybde i skiløypene

• Ved varmere vær smelter snø fra trær på skiløypene – blir til is

• Nedfall fra trærne legger seg i skiløypene (nåler, løv annet)

• Når det ryddes trær langs løyper gjør vi flere vurderinger
• Fjerning av kvister eller fjerning av hele trær (høyde på tær)

• Landskapsbilde og visuell effekt

• Biologisk mangfold/naturtype

• Området vi er i (hoved trase/turvei om sommer eller kun skiløype)



Vurderinger og dialog

• Dyktige løypekjørere med lang erfaring og god kompetanse vurderer og tilpasser 
løypekjøringen etter blant annet snømengde, værforhold og eksisterende sporkvalitet

• Direkte kommunikasjon med brukerne:

• Henvendelser fra brukere (facebook, hjemmesider med mer)

• Skoler og barnehager om skole-/parkløyper ved skolene

• Dialog med arrangører, foreninger og interesseorganisasjoner

• Indirekte kommunikasjon med brukerne:

• Brukerundersøkelser (scorer høyt her)

• Data fra utfartsparkering (bomkasser)
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